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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 05/04/2010.

GESTÃO 2010/2011

A vice-presidente abriu os trabalhos declarando que, a respeito das informações recebidas do
Secretário de Finanças, que vamos relatar, não consideramos que há uma proposta, visto não
haver nada por escrito. Apenas estamos dando conhecimento à categoria dos atos. Mas a
diretoria só acredita em informes oficiais. Logo, toda a programação aprovada fica mantida. Avisa
que vai haver reunião do foro hoje à tarde. Em seguida foi passada a palavra ao presidente,
Alexandre Feitosa, que reforçou que está mantida agenda, com greve a partir de amanha. Talvez
tenha reunião da mesa na 4ª feira próxima. Passou a relatar os últimos acontecimentos: o
Secretário de Finanças ligou 4ª feira às 18h. Disse que estava autorizado pelo Prefeito a nos
informar que teríamos: o índice geral, de 4,87%, mais o 1,47, que faltou, a tabela de vencimentos
só para os ATM, a dos ATF não é certo, os 60% estariam sob análise por conta do impacto dos
qüinqüênios, propondo, para resolver o impasse, que fosse colocado na própria GSM, mudando
a forma de apuração para enfatizar o esforço dos auditores e não o crescimento total da receita.
A sobremeta ainda não foi explicada. O Secretário acredita que até o dia 07 de abril tudo será
resolvido. Petrônio apresentou uma dúvida; não viu reajuste de vencimento. Alexandre
respondeu que estaria no índice geral. Diógenes questionou a notícia do jornal que falou de
acordo com a Administração para voltar a negociar em março, cobra uma resposta da diretoria.
Também não vê referência a retroatividade a 2009. Cristina pediu para que as pessoas se
desarmem, pois o momento é de muita seriedade. O assunto foi tratado na mobilização, mas
Diógenes não estava presente. Enfatizou que greve é coisa séria. Albano lembrou que mandato
implica em voto de confiança. Disseminar desconfiança não ajuda o movimento. O grupo foi
eleito e só há duas maneiras de sair: ou um grupo de associados pede a destituição, na forma
prevista no estatuto ou, no término do mandato, com nova eleição. Alexandre passou informação
dada por João Batista que o índice é também para os ATF e a gratificação deles volta a ser em
UPF. Rodrigo propõe uma maior mobilização, passando nos setores para cobrar a participação
dos colegas. Diógenes declara que não vai para as paralisações pois a diretoria não lhe deu
resposta sobre o “acordo” citado no jornal. Afirma que não tem dúvida que houve acordo só tem
dúvida sobre se toda a diretoria sabia e que moeda de troca foi usada. Joacyr fala do Curso de
Formação Sindical promovido pelo Sindifisco, do qual participou e diz que o momento é de
sermos racionais. Fátima Rossiter concorda com Diógenes em que todos devem expressar sua
opinião. Acha que evoluímos e lembra a responsabilidade de todos nas decisões. A decisão da
maioria deve ser acatada e o importante é estarmos juntos, mobilizados. Luciene diz que o
presidente não pode tomar decisões a revelia da categoria. Jane diz que não ouviu a resposta ao
que Diógenes reclamou. Alexandre afirma que não houve nenhum acordo, e que a diretoria
executa o que é decidido em assembléia. Quanto à operação-padrão o instrumento não teve
efetividade, mas oi combinado aqui, para não desmobilizar, visto que a Administração declarou
que só retomaria as negociações em março, o que foi repassado para a categoria. Pede
desculpas por não ter respondido o e-mail de Diógenes, mas lembra que qualquer acordo é da
categoria, a diretoria é mero instrumento. Santa Cruz fala que todos deveriam fazer o Curso de
formação sindical, do qual também participou. Antônio Marcos sugeriu um comunicado aos
contribuintes e arrastão para mobilizar os colegas que não estão participando. Propõe começar a
discutir o que fazer no primeiro dia de greve. Aurimenes diz que não se quer polêmica mas
apenas esclarecer. Deve ser evitada a disseminação de dúvidas. Quanto à proposta, o índice
geral já oi perdido o ano passado e não vai retroagir, logo, concretamente, não se tem nada.
Propõe nota esclarecendo o que está acontece e ver o que mais incomoda a Administração.
Rejane volta ao assunto do questionamento de Diógenes, que acha justo, pois a categoria tem
direito a resposta. Alexandre lembra os procedimentos de greve, de acordo com orientação do
advogado: a) ponto paralelo de greve; b) decidir se preserva serviços essenciais ao atendimento
do contribuinte - não tem previsão legal, é decisão estratégica e temos que deliberar;
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c) criação do fundo de greve que atingiria toda a categoria – os gastos até agora foram em torno
de R$ 25.000,00 – vai ser feita uma prestação de contas – sugere meia mensalidade a ser
cobrada de todos. A proposta de entrar com ação para implantação do plano de cargos já foi
encaminhada ao advogado. Jane lembra que na última campanha foi feito um fundo de greve e
sugere ver quanto resta. Alexandre vai verificar. Jane indaga se foi feita reunião com os
ocupantes de cargos comissionados e quais as ações concretas para amanhã – quer que tudo
esteja registrado. Joacyr diz que só o pessoal ativo é que pode responder e não a diretoria.
Evaldo afirma que houve um desconto para o fundo de greve na última campanha e não foi
contabilizado à parte. Temos que buscar o saldo e descontar do que já foi gasto. Galdino diz que
tem que entrar no cálculo o que já foi descontado e o de agora. Evaldo diz que parte do
atendimento ao contribuinte é feito pelos funcionários administrativos, logo se pergunta o que
seria essencial. Devemos ver a parte financeira e as funções específicas dos cargos
comissionados. Tem que ser visto caso a caso. A adesão é voluntária. Os comissionados podem
dar apoio. Sugere um documento padrão comunicando à Administração. João Gomes indaga o
que está sendo analisado. O índice geral é sobre o vencimento básico? Quanto à greve sugere a
formação de uma comissão de greve. Pede que quem não participar também não atrapalhe.
Acha importante a indicação de entrega de cargos comissionados. Celina acha que se deve
avaliar o impacto da greve. Indaga se seria bom o apoio dos vereadores. Antônio Marcos sente
falta de uma maior visibilidade d movimento. Fernando Lins acha um fato político importante a
indicação de entrega dos cargos comissionados. Anchieta está preocupado com o amanhã. Deve
ser criada uma comissão de greve hoje. Informa que tentou uma reunião com os comissionados
mas não teve sucesso. Jonas sugere uma equipe multidisciplinar para fiscalizar tudo, acha que
surtiria mais efeito. Diógenes concorda em se criar um ato político. Jane sugere colocar na mesa
de negociação a preservação dos nossos direitos inclusive manutenção dos cargos
comissionados. Joacyr sugere adesivo nos carros. Cristina lembrou que apesar das paralisações
incomodarem, na greve para tudo. Em seguida as propostas foram colocadas em deliberação:
1. Criação de comissão de greve, formada da diretoria e mais cinco pessoas: aprovada por
unanimidade. Foi escolhida a comissão, composta por: João Gomes, Fátima Rossiter, Evaldo,
Rodrigo e Fabian.
2. Criação de ponto paralelo de greve, de acordo com orientação do advogado: aprovada por
maioria, com um voto contra.
3. Definição entre os vários setores de quais os serviços essenciais em cada um deles: aprovada
PR maioria, com dois votos contra.
4. Criação do fundo de greve, com desconto de meia mensalidade: aprovada por maioria, com
quatro votos contra.
5. Manifesto ao público em geral: aprovada por unanimidade.
6. Adesivo nos carros: rejeitada por maioria com cinco votos a favor.
7. Nota no jornal – houve discussão. Jane questionou se nota na televisão é caro. Foi esclarecido
que é muito caro. Ana Júlia entende que nota no jornal não adianta, seria mais relevante na CBN.
Sugere só deixarmos aprovada a nota caso fosse necessário nos defendermos. Alexandre disse
que vai tentar uma chamada na CBN.
Voltou a discussão sobre a segunda proposta (fundo de greve). Foi sugerido pela categoria que o
desconto seja de uma mensalidade ao invés de meia. Colocada em votação: aprovada por
maioria com oito votos contra.
8. Concentração às 8 horas na calçada de entrada do prédio da Prefeitura e às 10h se faz o
arrastão: aprovada por maioria, com um voto contra e duas abstenções.
9. Indicativo de entrega dos cargos comissionados colocada em discussão. Cássia observa que
seria o último cartucho. Evaldo acha que é estratégia mais a longo prazo e nós estamos com
pouco tempo, pois as decisões vão ser tomadas até o fim do mês. João Gomes diz que teria
valor simbólico: os comissionados estariam sinalizando que não compactuariam com a política da
administração. Verônica concorda com Cássia e pede mais amadurecimento. Nara faz um
retrospecto da última entrega de cargos. Cristina observa que o momento é de tensão e que a
entrega de cargos só funciona se o maior número aderir.
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Janine acha que se for votada a entrega, a volta deve ficar na mesa de negociação, BM como a
percepção integral do salário. Evaldo sugere que se fixe uma data para a possível entrega.
Colocado em votação o indicativo de entrega de cargos: aprovada por maioria (43 votos a favor),
dois contra e três abstenções.
O prazo será votado na próxima assembléia.

_______________________________                          ______________________________
Presidente Afrem Sindical Sec. Geral Afrem Sindical


